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العالمي: القاتصادي النظام وآفاق النامية الدول إلى الزأمة انتقال آليات
) إفريقيا وشمال الصحراء جنوب ( إفريقيا

كمال دمدوم
سطيف جامعة-

  :  ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الليات التي تنتقل من خللها الزأمننة العالميننة الراهنننة
إلى الدول النامية، باعتبارها تجديد وتكريس لعلقات تجد أسسها في نظننام بننني عننبر قننرون.
وبحكم إفرازأاته التي استدعت مراجعة هننذه السننس والقواعنند، في إطننار الحوكمننة العالميننة،
يقترح المقال في خاتمته ضرورة تشكيل جبهة عالمية لحماية مصالح الدول المستضننعفة في

 المنابر الدولية.
Résumé:  
Cette étude vise l’analyse des mécanismes de transmission de la crise actuelle
vers les pays en développement en tant que révélateur des rapports issus du
system universel, construit depuis des siècles, en vertu d’une révision de ces
fondements dans le cadre de la gouvernance mondiale. Cet article conclut à la
nécessité de former un front mondial pour assurer les intérêts des pays sous
développés dans les forums internationaux.
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مقدمة: 
تكططرس الزأمططة الحاليططة علقططات بططنيت عططبر أكططثر من ثالثاططة قططرون من الترابطططات
المسطططتمرة، عملت وتعمطططل كآليطططات تنتقطططل من خللهطططا الزأمطططة من اقتصطططاديات المركطططز إلى

القتصاديات التابعة.

تعمل اليوم هذه الليات في إطار نظام دولي وضع منططذ الحططرب العالميططة الثانيططة، وجططد
لضرورة استدعتها الختللت الشاملة في العلقات الدولية بل هو ضرورة لتلبية حاجة محددة
في الدول المتقدمة، المر الذي لم يعط للططدول الضططعيفة أي اعتبططار في هططذا النظططام من البدايططة.
غير أن المرحلططة الططتي بلغهططا من التوسططع والتنظيم قططد أفططرزأت حاجططات عالميططة تسططتلزم حلططول

جماعية يتم تحقيقها بالتفاوض واللتزام الجماعي.

من ذلططك فالططدول الناميططة، باعتبارهططا جططزء من هططذا النظططام - إن لم تكن قطيعتهططا مططع
السواق العالمية ممكنة ومقبولة، بحكم النمو الكبططير للرتبططاط الططدولي- يتعين عليهططا المشططاركة
في وضع السس التي سيبنى عليها النظام العالمي مستقبل، في إطار مختلططف المنططابر الدوليططة.
غططير أن مصططالح الططدول الناميططة والمتقدمططة غططير متجانسططة، وهططذا هططو الواقططع، ممططا يططؤدي إلى

من الططدول فمططا هططو المطلططوب تناقضات ل تحسم في إطار التفاوض إل لصالح الدول المتقدمططة.
النامية -منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا- عمله حتى تحافظ على مصالحها؟

الجابة عن هذا السؤال تتم من خلل:

 تحديططد مجموعططة الططدول المعنيططة بالدراسططة. وتحديططدط الطططار النظططري لعلقططة الصططدماتأول:
الخارجية بالنمو. وأخططيرا التأكيططد على أن الزأمططة تنشططا في الططدول المتقدمططة من خلل تحططولت

داخلية في اقتصادياتها وتنتقل إلى الدول المعنية عبر السواق الدولية.

 الكشف عن طبيعة النظام الدولي القائم من خلل تحليل نمط العلقططات القططائم على ضططوءثانيا:
الزأمة العالمية الراهنة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا.

 تحديدط موقفها من الحوكمة العالمية.ثالثا:

الدراسة: مشكلة

ه ل يمكننططا اليططوم كمططا في السططابق، اخططتزال النظططام القتصططاديأنمما ل شك فيه 
القطاعططات القتصططادية، بقططدر مططا يتعين أو النتاجية  مجمططوع من السططاليبإلىالعالمي 

النظر إليه كمنظومة من العلقات المتشكلة عبر أحقططاب زأمنيططة. وهي علقططات بين دول
 في لواحقه. وتشكلت لهدف استمرار الططتراكم في المركططز.أخرىتعد في مركز النظام و

 في المركططز يتطلب نمطططا جديططدا من العلقططات بينالزأمةوككل مرة فططان الخططروج من 
المجموعتين، يعبر عن تكييف جديد لدول المحيط وفق متطلبات التراكم في المركز.

( شطططمال إفريقيطططا وجنطططوب  الحاليطططة في دول المنطقةالزأمةإن البحث عن اثاطططر 
 من خلل تحليططل طبيعططة العلقططات بين دول المنطقططةإل يتم أنالصططحراء )، ل يمكن 

 واليابططان ) خلل هططذهالوروبيالمعنيططة ودول المركططز( الوليططات المتحططدة والتحططاد 
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 يشكل في الواقع بداية تحليططل هططذا النمطططالزأمةن تحليل آليات انتقال إوعليه ف المرحلة.
من العلقات.

 القطيعة مع النظامأن نمط العلقات لم يتغير كثيرا، وأن ىأخرتأكد لنا مرة  إذاو
ه يتعين المشططاركة في بنططاء النظططامأنططغططير ممكنططة على القططل في المططدى المنظططور، و

 واقعية للحفاظ على مصالح الططدولالكثرمستقبل. فان تشكيل جبهة عالمية يصبح الحل 
النامية.

الدراسة: فرضيات

الرأسمالي. التراكم لقانون خاضع واحد نظام هو العالمي القاتصادي النظام-
القاتصششادي النظششام في انششدماجها شششكل ناحية من متجانسة وحدة المنطقة دول تشكل-

العالمي.
التابع. التراكم شكل يأخذ المنطقة دول في التراكم شكل-
المركز. نحو القيم بتحويل دائما تنتهي المركز ودول المنطقة دول بين العلقاات-
ممكنة. غير النظام مع القطيعة-
عالمي. طابع ذات مشاكل وجود-

الدراسة:  من الهدف

إلى المتشططكلة في دول المركططز، الزأمة تحليل آليات انتقال إلىيهدف هذا البحث 
مجموعة معينة من الدول النامية، وذلك للوقوف على:

 الراهنططة على دول إفريقيططا جنططوب الصططحراء وشططمالالزأمة المترتبططة عن الثاططار :أول
إفريقيا.

 في النظام العالمي.الزأمة الموقع الذي تأخذه دول المنطقة بعد ثانيا:

آليططات تحقططق لططدول المنطقططة موقعططا في النظططام العططالمي وتحافططظ من خللهططا على :ثالثان
مصالحها.

الدراسة منهج

 الحالية على دول المنطقة المعنية بالدراسة، يقتضي العتمادالزأمةإن آثاار 
 النشاط القتصادي مع الخارجآثاارعلى مجموعة من البحاث التي تتناول بالتحليل 

 نتائج دقيقة اعتمدنا علىإلىعلى النشاط القتصادي الداخلي. ورغبة منا في الوصول 
).2009-2008الرقام الصادرة عن الهيئات الدولية، الخاصة بالفترة المدروسة (

 مقارنططة عططدة مؤشططرات قبططل وفيأيلذلك فالمنهج المعتمد هططو المنهج المقططارن، 
).2009 -2008( الممتدة من الزأمةأثاناء 
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2النامية إفريقيا شمال 1الصحراء جنوب إفريقيا دول :بالدراسة المعنية الدول

 من3إن مفهوم الدولة النامية في هذه الورقة مأخوذ من منشورات البنططك الططدولي؛
 منهططا دول ذات دخططل%64بين الطواحد وخمسين دولة نامية ممثلططة لكططل المنطقططة، نجططد 
 كططل دول شططمال إفريقيططاأنمنخفض، كلهططا من إفريقيططا وجنططوب الصططحراء(إ.ج.ص)، و

(ش.إ) ذات دخل متوسط.

 من مجمططل%6.27من سططكان العططالم وتشططغل %طط 16.2تمثل هذه الدول مجتمعططة 
 من الدخل العالمي.%2.55مساحة الكرة الرضية، لكنها ل تمثل إل 

الجمالي: المحلي الناتج على الخارجية الصدمات اثر

حول دور العوامل الخارجية في تفسير تذبذب النمو بالدول النامية أولت النظرية
القتصادية المهيمنة أهمية خاصة لثار تنوع الصادرات ودرجة النكشاف القتصططادي.

أن لططتركز الصططادرات انعكاسططات حططادة على أداءMichaely  لحظ ميكططايلي 1958ففي 
 عن وجططود علقططةLove كشططف لططوف 1986الصادرات والداء القتصادي ككططل. وفي 

 أكططد2006بين تركز الصادرات قطاعيا وتذبذبها يؤثار سططلبا على الططدخل ويذبذبططه. وفي 
Malikمالك وتمبل (  et  Temple على أن تذبذب حدود التبادل الدوليططة يرتبططط بططتركز(

) أن هناك علقططةKOREEN2007تقريبا-، بين كورن (–الصادرات. وفي السياق نفسه 
بين البنية القطاعية للقتصاد ككل وتذبذب الدخل. وتأكيدا لمططا سططبق اثابت بططرودا سططنة (

Broda2004أن تغيرات حدود التبادل لها اثار مماثال على الدخل في الدول الططتي تعتمططد (
نظاما حرا لسعار الصرف.

في حين أن دراسطططات أخطططرى ركطططزت على العلقطططة بين النفتطططاح والصطططدمات
 في أن صططدمات السططعار الدوليططة لهططا2002 سططنة Koseالخارجية، نحو ما أكططده  كططوزأ 

تأثاير كبير على الدخل في القتصططاديات الصططغيرة الشططديدة النفتططاح. ودراسططات أخططرى
أيضططا بينت أن تذبططذب نمططو الططدخل مرتبططط بمططدى انفتططاح القتصططاد، كدراسططة إسططلم

). وعلى النقيض من ذلططك بينت دراسططات أخططرى2005) وكالططديرون(2001وسططتيغليتز(
.4) أن النفتاح ليس له تأثاير كبير على تذبذب الدخلKose2002كدراسة (كوزأ 

- (إ.ج.ص) إفريقيا جنوب الصحراء1
- (ش.إ) شمال إفريقيا: المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.2
 دولر935 إلى: دول ضعيفة الطدخل، الطدخل الفطردي فيهطا 2007- يقسم البنك الدولي دول العالم في 3

  ودول متوسطططة3705 و 936ودول متوسطططة الططدخل الشططريحة الططدنيا الططدخل الفططردي يططتراوح بين 
 دولر ودول مرتفعططة الططدخل،11455 و 3706الططدخل الشططريحة العليططا الططدخل الفططردي يططتراوح بين 

 دولر.11456الدخل الفردي اكبر من 
4 -Marion  Jansen:  Carolina  Lennon:  Roberta  Piermartini(  Exposure  to  External

Country  Specific  Shocks  and  In come Volatility)World  Trade  Organization,
Economic Research and Statistics Division, Staff  Working Paper ERSD-2009-04
January 2009.
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رغم أهمية هذه الدراسات إل أنها أهملت دور التمويل الخارجي، الذي قططد يعمططل
كنابض للصدمات الخارجية، وهو المر الذي يسمح بططه من اسططتمرار تمططوين القتصططاد

بالمستلزمات الضرورية للتنمية.

من خلل ما تقدم نستنتج أن الصدمات الخارجية تؤثار:

 على الميزان التجاري إذا كانت بنيططة الصططادرات شططديدة التركططيز والقتصططاد شططديدأول
النفتاح.

 على الدخل إذا لم تتمكن الدول النامية من تجنيد موارد مالية أجنبية كافية لمواجهططةثانيان
هذه الصدمة.

العالمي: والطلب العالمية الزأمة

الكلية: القاتصادية المؤشرات تطورش واتجاه - الزأمة1

نحاول رصططد تطططورات الوضططع القتصططادي العططالمي من خلل عططدة مؤشططرات:
النتاج العالمي والتجارة العالمية ومعدل التضخم ومعدل الفائدة.

صبح سالباأ أن إلى 2006عرف الناتج الحقيقي العالمي تراجعا شبه مستمر منذ 
. يأتي هذا النخفاض أساسا من اقتصاديات الدول المتقدمة، خصوصا الكططثر2009في 

تقدما منها: الوليات المتحدة ومنطقططة الورو. يططتزامن هططذا التطططور مططع تقلص في نمططو
.1القتصاديات الناشئة والنامية بشكل عام

وحسب المنظمططة العالميططة للتجططارة، أخططذت التجططارة العالميططة اتجاههططا النخفاضططي منططذ
، وحسب صططندوق النقططد الططدولي20082 في %2 إلى 2007 في %6 إلى %8 من 2006

2007 ولم تسترجع المكانة التي بلغتها في %10.7- نموا سالبا يقدر بط2009سجلت في 
) سططجلت كططل المجموعططات الدوليططةFMI. ودائمططا حسططب ص.ن.د (2011سططنةإل في 

3انكماشا في تجارتها الخارجية

أما معدل التضخم فيتجه نحو النخفاض بسططبب الركططود القتصططادي العططالمي في
% في3 بعططد أن كططان 2009% في 1كل الدول تقريبا، إذ تقلص في الدول المتقدمة إلى 

% في9.2 بعططد أن كططان 2009% في 5.2. وفي الططدول الناميططة والناشططئة سططجل 2008
.4السنة السابقة

1 -Fonds  monétaire  international,  perspectives  l’économie  mondiale  Avril  2010,
Rééquilibrer la croissance. P. 188.www.imf.org

2 - OMC, Rapport sur le commerce mondial2009, P.6.
3 - FMI, perspective de l’économie mondiale 2010.

نفس المصدر. 5 و4
.2008- صندوق النقد الدولي، آفاق القتصاد العالمي، أكتوبر  6
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، وسططجل معططدل التغططير2010وبالنسبة لمعططدل الفائططدة فقططد بلططغ حططدوده الططدنيا في 
 في%3 و2007% في 5.3 لستة أشهر على الودائع الدولرية Liborالسنوي لط الليبور 

.كمططا سططجل معططدل الفائططدة الحقيقي الطويططل الجططل في العططالم52009 في %1.1 و2008
.6  2007  في%2 بعد أن كان 2008 في 0.4%

يؤدي هذا الوضع نظريا إلى تقلص الطلب في الدول المتقدمة.

الداخلي بالطلب مرتبطش المتقدمة الدول في النمو اتجاه -2

بالرغم من النفتاح الذي عرفه العططالم ككططل، تبقى العوامططل الداخليططة ذات حيويططة
في تحديد اتجاهات النمو القتصادي بالدول المتقدمططة. تتأكططد هططذه الملحظططة خلل هططذه

 جططارا معططه معططدل2006الزأمة خاصة، فقد بدأ الطلب في هذه الططدول ينكمش منططذ سططنة 
إلى%ط 2.7النمو الحقيقي. وانتقل التغيير السنوي في إجمالي الطلب النهائي الداخلي من 

متزامنا مع%، 2.5 إلى -2009 على التوالي، ليصل في نهاية 2007و 2006في % 2.4
-%.3.2و-%طط 2.8 إلى %3تغططير في التجططاه نفسططه للنمططو الحقيقي في هططذه الططدول، من 

ويظهر هذا النكماش بشكل واضططح في الوليططات المتحططدة المريكيططة، ومنطقططة الورو
. وعليه الشططكل التططالي يططبين العلقططة بين الطلب والنمططو القتصططادي، في1واليابان وكندا

.الوليات المتحدة المريكية (الط.و.م.أ)

P252009Economic The World Bank Global Prospects,المصدر: 

المنطقة. لدول الخارجية التجارة على الزأمة اثر -3

يؤدي الطابع الحتكاري من جهة الطلب إلى تدهور صادرات دول المنطقة عنططد
كل انكماش في الطلب الداخلي بالدول المتقدمة.

المنطقة دول صادرات لسواق الحتكاريش الطابع-1

 من%54.6تمثططل واردات كططل من التحططاد الوروبي وكنططدا والططط.و.م.أ واليابططان 
 من الططواردات%62.2إجمالي الططواردات العالميططة، وتمثططل الططدول السططابقة نفسططها نسططبة 

 من المططواد الوليططة ذات الصططل الططزراعي%60.4العالميطة من المططواد الغذائيططة ونسططبة 
1 -FMI, perspective de l’économie mondiale 2010,. P. 157-160.

200



كمال                        د. دمدوم           الزأمة... انتقال آليات

من المططواد%طط 26.9 من المططواد المنجميططة والحجططار الكريمططة ونسططبة %52.3ونسططبة 
الطاقوية.

 من الصططادرات الفريقيططة ككططل،%67.5تسططتحوذ الططدول السططابقة على نسططبة 
 من صططادراتها من المططواد الغذائيططة%59.7وتستحوذ حسب المجموعات السططلعية؛ على 

 من المططواد%70.2 من المططواد الوليططة ذات الصططل الططزراعي ونسططبة %47.3ونسططبة 
، لططذلك فالشططكل1 من صططادراتها من الطاقة%72.5المنجمية والحجار الكريمططة ونسططبة 

التالي يبين اتجاهات تغير الطلب في الدول المتقدمة وتغير صادرات الدول النامية. 

تطور التجارة الخارجية في الدول النامية وتغيرات الطلب في الدول النامية والمتقدمة.

.2008الشكل منظم من بيانات: صندوق النقد الدولي، أفاق القتصاد العالمي، اكتوبر

المنطقة: دول صادرات على الزأمة أثر-2

 كططل تغططير في الطلبأن صادرات دول المنطقة، التي تجعططل أسواقهذه خاصية 
الداخلي بالدول المتقدمة يؤثار في التجاه نفسه على صططادرات الططدول المعنيططة، وبالتططالي
تصبح أكثر عرضة لكل الصدمات الخارجية، على عكس ما تروج له بعض الفكار أن
اندماج الدول النامية في السواق الدولية يقلل من تأثارها بالتغيرات في الدول المتقدمة.

نسططتنتج من ذلططك: أنططه إذا كططان النمططو في الططدول المتقدمططة متوقفططا على العوامططل
. أي أن أزأمططة النمططو في2الداخلية فهو متوقف في الدول الناميططة على العوامططل الخارجية

الدول النامية مرتبطة بأزأمة النمو في الدول المتقدمة.

التنمية: تمويل في الخارجية التجارة ودورش العالمية الزأمة

 الطدول الناميططة هي أسططواقإلىإن أولى الحلقططات الطتي تنتقططل من خللهططا الزأمططة 
تدهورا في ميزانها التجاري. غططير أن تحقططق ذلططك يتوقططف على حططدودصادراتها مسببة 

التبططادلت الدوليططة لططدول المنطقططة( الثاططر السططعري ) وعلى تركططز صططادراتها ( الثاططر
الكمي ).

1 -C.NU.C.E.D, Manuel de statistiquesde la CNUCED 2008
2 -Lahreche.A.E(intégration  internationale  et  interdépendance  mondiale)  économie

mondiale, édition la découverte, Paris2002.Pp54-63.
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(ش.إ) و(إ.ج.ص) دول في التجاري والميزان الزأمة-1

كان الميزان التجننارين للنندول الفريقيننة جنننوب الصننحراءن يسننجل فننوائض منننذ
نهاية السبعينات، وإذا استثنينا الدول النفطيةن منها نجد أن أغلبن الدول الخرى تسجل

ول يختلننف الوضننع في شننمال إفريقيننان حيث نجنند أن النندول غننير عجننزا شننبه مننزمن.
النفطية والتي تعنند اقتصننادياتها أكننثر تنوعننا نسننبيان هي الننتي تسننجل عجننزا شننبه دائم
( تننونس والمغننرب )، ول يعننني ذلننك أن كننل النندول المصنندرة للنفننطن تسننجل فننوائض،
فالدول التي تمثل فيها الصادراتن النفطيةن نسبا أقننل ( مصننر، السننودان ) تسننجل أيضننان

عجزا شبه مزمن.

تطور الميزان التجاري في دول المنطقة                            مليون دولر
79-8184-8689-9194-9699-012002-042004-06

1546281921304-9615-5841-3571-7363ش,إ

2541651430036035977838528780إ,ج,ص

601244311120450084-1541-1920-7617مجموع

المجموعط بدون الدول النفطية

15359-10045-9873-6925-4244-2831-5165-إ,ج,ص

19639-14694-8831-13622-11699-10651-6184-ش,إ

,MANUEL STATISTIQUE de la  CNUCED 2008إعداده من بياناتتم المصدر:الجدول 

ول يمكننننا تفسننيرن هننذا العجننز بتنندهور حنندود التبننادل لوحنندها، بننل أن الطننابع
البنيوي للميزان التجاري أيضا له دور في ذلك، ففي الفترات التي ارتفعتن فيها حنندود
التبادلتن الدولية لنندول المنطقننةن سننجلت أغلب موازأنهننا التجاريننةن خاصننة غننير نفطيننة
منها عجزا، بسببن تركز الصننادرات في منتجننات محنندودة يتجننه الطلبن النندولي عليهننا
إلى النخفاض بشكل بنيوي( المواد الولية ذات الصل المنجمي أو الزراعين ) أو أنها

soustraitanceتتأثرن مباشرة بالطلبن في الدول المتقدمة( منتجات الصننناعةن الباطنيننة 
. أو الكثيفة العمل )

المنطقة: دول في الصادرات وتركزش التبادل حدود تطورش-2

التبادل حدود على الزأمة اثرأ- 

تعمل حدود التبططادل الدوليططة كآليططة لنتقططال الصططدمات الخارجيططة إلى الططداخل من
خلل الميزان التجاري. فعلقات الهيمنة التي تمارسها الدول المتقدمة في أسواق الططدول
النامية المعنية، تؤدي في كل الحططوال إلى تططدهور أسططعار الصططادرات بالنسططبة لسططعار

. 1الواردات في المدى البعيد، ومنه الميزان التجاري

1 -Bernardin  akitoby,Terme de l’échange  endogène et  cycles  économiques  réelles;
une application a la cote d’ivoire, revue économique-vol 48,N06, nov1997, Pp1485-
1588.
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اتجهت حدود تبادل دول المنطقة نحو النخفططاض خلل الفططترة الممتططدة بين سططنة
 لتبططدأ في2008، غير أنها أخذت في الرتفاع بعد ذلك حتى منتصف سططنة 1980-2001

النخفاض مرة أخرى.

وتعزى تطورات حططدود تبططادل دول المنطقططة خلل السططنوات الخططيرة إلى النمططو
الذي عرفته أسعار صادرات دول المنطقة، والططتي بلغت محطتهططا الخططير في منتصططف

، عاكسة بذلك تغيرات نمو الطلب بالدول المتقدمة.2008سنة 

 والمواد الساسية غير النفطيططة%،80بالفعل سجلت أسعار النفط ارتفاعا يقدر بط 
. أما اغلب ارتفاعات أسعار السلع الخرى2007 مقارنة بصيف 2008صيف في 34%

 ) أمططا المططواد الدسططمة%60ومن القمح( ارتفططع بنسططبة %طط 140فتططأتي من السططمدة بططط
 غططير أن هططذه%،8% في حين لم تسجل أسعار المعططادن سططوى34والزيوت فقد سجلت 

.20081الرتفاعات اتجهت للتناقص منذ أوت 

%44 والمحروقات بططط%20حسب البنك الدولي سجلت أسعار المعادن انخفاضا يقدر بط
.2008بط مقارنة 2009 في %24والمنتجات الغذائية بط

للصادرات: القطاعية ب- البنية

تعد صادرات دول المنطقة الكثر تركزا والقل تكيفططا مططع بنيططة الطلب العططالمي،
مقارنة بمجمل الدول النامية كما هو مبين في الجدول التططالي، وعلى الططرغم من أن شططدة
التركز تزداد غير أن مؤشر تنوع الصططادرات بقي ثاابتططا نسططبيا، ممططا يططدل على الهميططة

النسبية التي يكتسيها عدد محدود من السلع في مجمل الصادرات.

2006 و1995 دول المنطقة خلل2تركز وتنوع صادرات
مؤشر التركزمؤشر التنوع( التكيف مع الطلب العالمي)عدد المنتجاتط المصدرة

199520061995200619952006
2282440.7260.6950.3830.478ش.إ

2522560.7380.6880.3830.551إ.ج.ص
مجمطططططططططل
الططططططططططدول

النامية
2612600.280.2340.0980.142

. 3تتصدر المحروقات والمواد الزراعية والمنتجات المنجمية صادرات دول المنطقة
إذا كانت هذه الدول تشطترك في ضططعف تنططوع صططادراتها، فهي متجانسطة أيضططا من

ناحية شكل الندماج في السواق الدولية، كالدول المصدرة للمواد الساسية فنجد مثل: 

نشرة مؤتمر المم المتحدة للتجارة والتنمية حول أسعار السلع الساسية:- انظر: 1
UNCTAD, commodity price bulletin, january2009.

. انظر:indice de diversification'-حول مؤشر التكيف مع بنية الطلب العالمي 2
Manuel de statistiques de la CNUCED 2008
3 -C.NU.C.E.D, Manuel de statistiques de la CNUCED 2006-2007.
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صادراتها)  من%50 من أكثر النفط يمثل  دولة11للنفط.(  مصدرة دول-
والشاي. والكاكاو والقهوة والقطن والقشريات السمك ال للمنتجات مصدرة دول-
واليورانيشششوم الكريمة والحجشششار والحديد المعدنيشششة.النحشششاس للمنتجشششات مصشششدرة دول-

.واللومنيوم
نسبيا. متنوعة صادراتها دول-

 تنندهور المننيزانن التجنناري بنندول المنطقننة،إلى أدت أزأمة النمو في الدول المتقدمننة إذا
( خاصة غير النفطيةن )، وذلك بسبب تنندهور حنندودإ.ج.ص)إفريقيا جنوب الصحراء (

تبادلها الدولية وتركز صادراتها.
 المنطقة دول في النمو على الزأمة أثر

:1يؤثر تدهور الميزان التجاري سلبا على النمو في الدول المعنية

لنه الجمالي)، المحلي الناتج في الخارجية التجارة ( أهمية النفتاح شديدة كانت إذا-
التنمية. تمويل ) في الخارجية( الصادرات التجارة دور تقليص إلى يؤدي

.وارداتها تمويل لضمان خارجية مالية موارد تجنيد من المعنية الدول تتمكن لم إذا-

 النفتاح معدل تطورش- 1

فلقد الدولية، السواق على ككل المنطقة دول انفتاح توسع إلى الرقاام كل تشير
%38 من الجارية بالسعار الجمالي المحلي الناتج إلى الخارجية التجارة نسبة انتقلت

النفتاح نحو توجها (إ.ج.ص) أكثر وتعد ،2007  في%60من أكثر  إلى1980 في
%،60من أكثر % إلى31 من فيها النفتاح معدل ارتفع إذ ،2007-80الفترة خلل

.2%60.1حوالي % إلى55 من إل إفريقيا شمال دول في يتغير لم حين في

 بمعدل2000-90كما كان الناتج المحلي الجمالي ينمو في (إ.ج.ص) خلل 
،3%5.4% و الواردات بط5.2% في الوقت الذي كانت الصادرات تنمو بط3متوسط 

% ووارداتها بط2.2على عكس ذلك كانت صادرات شمال إفريقيا ل تنمو إل بط
%.2.8% مقابل معدل نمو للناتج يقدر بط2.6

للتنمية: الخارجيش التمويل  تطور-2

يستلزم العجططز أو تططدهور الفططائض المسططجل في المططيزان التجططاري تجنيططد مططوارد
مالية خارجية(تمويل خارجي)، لضمان استمرار تمويل المشاريع التنموية فيها. ويظهر

هذا على مستوى التحويلت الجارية والتدفقات الرأسمالية.

1 -Lahreche.A.E(intégration internationale et interdépendance mondiale).Op.cit.
-حسبت بقسمة مجموع الصادرات والواردات على الناتج المحلي الجمالي بالسعار الجارية البيانات2

CNUCED 2008مأخوذة من: إحصائيات 
3 -C.NU.C.E.D, Manuel de statistiques de la CNUCED 2008 .Op.Cit.
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الجاري: والميزان الجارية التحويلت-1
المهاجرين: تحويلت- 1أ-

من النططاتج المحلي الجمططالي لططدول%3تمثططل تحططويلت المهططاجرين أكططثر من 
 في كل من المغططرب%)9(المنطقة ككل. تظهر تباينات حادة على مستوى الدول، فتمثل

)في تططونس. أمططا في الططدول الفريقيططة فهي تططتراوح بين%5 في اليمن و(%)6(ومصر و
%8 و%8.5 في غينيا بيساو وتصططل في السططينغال إلى %23.5 في اللوزأوتو و28.7%

.2007سنةفي   في بوركينا فاسو،%0.7 و%7.2في التوغو وفي اوغندا 

، غير أنهططا اتجهت إلى2007وقد حافظت هذه الموارد على نموها المستمر حتى 
التقلص خلل السنوات اللحقة.

ثالثاة مناطق تعد اكبر مصدر لتحويلت المهاجرين: أوروبططا الغربيططة والوليططات
% بالنسططبة لططدول84المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. الططتي تمثططل معططا أكططثر من 

% بالنسبة لفريقيا جنوب الصحراء.79وشمال إفريقيا 

بنية مصادر تحويلت المهاجرين جغرافيا.                   %
إ.ج. صالدول المصدرش.إ
44أوربا الغربية43
31الوليات المتحدة15
8مجلس التعاون الخليجي26
7دول أخرى ذات دخل مرتفع13
10دول نامية3

100100
المصدر: الجدول تم إعداده من:

Dilip Ratha, Sank et Mohapatra and ZhimeiXu (Growth expected to moderate significantly, but
flows  to  remainre silient)  The  World  Bank,  Outlook  for  Remittance  Flows  2008-2010,
November ,2008.

الدولية المساعدات-2أ-
تعد المساعدات الرسمية أحد أهم مصادر التمويل الخننارجي في إفريقيننان جنننوب

% من6.5 للتنندفقاتن الرأسننمالية الوافنندة  و2/3الصحراء،ن التي تمثل فيهننا أكننثر من
. وعلى النننرغم من تضننناؤل أهميتهنننا نسنننبيا في الننندول متوسنننطة2006دخلهنننا في 
 في دول شمال افريقيا)،ن إل أنها مازأال لها الثر  في2000% سنة 0.74الدخل(تمثل 

مواجهة الصدمات الخارجيننة. تعنند الولينناتن المتحنندة والتحنناد الوروبي واليابننانن من
%.85أهم الدول المانحةن بحوالي

 أعلى مسننتوى لهننا فيإلى، لتصننل 2000بعد التجنناه نحننو الرتفنناع منننذ عننام 
 النخفاضن بعدإلى مليار دولر نجدها تتجه 29.4 إلى مليار دولر 12.61، من 2006

.1ذلك

1 -Cnuced, manuel de statistiques de la CNUCED 2008.
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:الجارية العمليات ميزان تطور  -3أ-
 غططير2000-90سجلت دول المنطقة ككل عجزا في ميزانها الجاري طيلة الفترة 

.2007، ليعود ثاانية للعجز منذ 2005أنه اتجه للتعافي منذ 
تترجم هططذه الوقططائع تباينططات صططارخة على مسططتوى الططدول، وذلططك حسططب شططكل
اندماجها في السوق الدولية، فالدول المصدرة للنفط (الجزائر ومصططر وليبيططا)، حططافظت

. على عكس2008على فوائض موازأينها الجاريططة، حططتى وإن اتجهت إلى التقلص منططذ 
منذ(تططونس والمغططرب) عططادت إلى العجططز  ذلك فان الدول الخرى غير المصططدرة للنفط

%).7.3(-2008 ليتعمق أكثر في 2007
أما على مستوى إفريقيا جنوب الصططحراء ككططل، فسططجلت اغلب دول المجموعططة
عجزا شبه مزمن في موازأينهططا الجاريططة. فمن بين خمسططين دولططة افريقيططة (غططير إفريقيططا

 تعرف عجزا مزمنا في موازأينها الجارية. ويتراوح هططذا العجططز%80الجنوبية) حوالي 
 من الناتج المحلي الجمالي.%37 و%1.4تقريبا بين 

الرأسمالية: التدفقات تطورش-2
يؤدي تدهور الميزان الجططاري إلى اسططتنزاف السططيولة المتراكمططة خلل الفططترات

السابقة، مما يستلزم تجنيد رؤوس أموال أجنبية.
نحاول في ما يلي رصد تغيرات عناصر تدفقات رأس المال والمتمثلة في:  
). المحفظة في ( الستثمار المال رأس تدفقات-
المباشر. الجنبي الستثمار تدفقات-
الدولية. القروض-

تطور صافي التدفقات الرأسمالية إلى دول المجموعة

99200001020304050607

إجمطططالي التطططدفقات الصطططافية (مليطططار
دولر)

2112,11615,325,237,747,254,599

)1إ,ج,ص(
859076636568666959

151024373532343141)2ش,إ(

100100100100100100100100100) %2+1إجمالي التدفقات (

المصدر:الجدول تم إعداده من بيانات:
The World Bank, global development finance, The Role of  International  Banking
2008.

بعد الفحص والتدقيق تبين أن معطيات الجدول السابق لها ملحظات عدة منها:
نمو صافي التدفقات في كل المجموعتين.-
%71 تفششوق بنسششبة الخششارجي، للتمويل مصدر أهم المباشر الجنبي الستثمار يمثل-

إفريقيا. شمال دول % في95 من أكثر إلى وتصل
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مما الستثماري المناخ ضعف بسبب الستثمارات هذه ستتقلص شك دون من
الخرى(غير القطاعات في المباشر الجنبي للستثمار الدول هذه جاذبية من يضعف

الستثمار جاذبية حول والتنمية، للتجارة المتحدة المم مؤتمر تقرير النفط). في
 ضمن2005 في صنفت إفريقية دولة وعشرين ثمانية من أكثر المباشر، الجنبي

المباشر. الجنبي للستثمار جذبا القال الدول
%.18 حوالي2007-99 للفترة كمتوسط المحفظة في الستثمار يمثل-
الخششارجي التمويل في مسششاهمته ضششعف من الششرغم فعلى الخششارجي القاششتراض أما-

العناصر بقية من أسششرع بمعششدلت ينمو كششان انه % إل10بحششوالي السششابقة، للفششترة
تفششوق النسششبية مسششاهمته جعل الششذي المر الخششيرة، السششنوات في وخاصة الخششرى

فيها يمثل (إ.ج.ص) الششتي دول في المصششدر هششذا أهمية . وتششزداد2007  في31%
 %).20 من (ش.إ) (اقال بدول  مقارنة%41من أكثر

60، بلغت مجمل القروض التي حشططدتها المنطقططة ككططل أكططثر من    2000سنةومنذ -
% من65مليار دولر، اغلبها كان من طرف إفريقيططا جنططوب الصططحراء، بططأكثر من 

مجمل الحشود في المنطقة.
% من مجمططل الحشططود،95اغلب هذه الحشود آتية من القطططاع الخططاص بحططوالي

% في شمال إفريقيا.99% وأكثر من 87.5التي يمثل منها في إفريقيا جنوب الصحراء 
عاملين قد يعرضان المنطقة لحقا إلى صعوبات:

قاسششاوة، أكششثر اقاششتراض شروط وضع إلى سيؤدي المصرفي، القاتراض أهمية تزايد-
لحقا. المعنية للدول الخارجي الدين خدمات زأيادة إلى تؤدي

التنمية. أهداف مع تناقاض في التدفقات هذه يجعل الجل القصير القاتراض نمو-
حتى وإن كان القتراض القصير الجل ل يمثل نسبا مرتفعة مقارنة بططالقتراض

لكن%،طط 27الطويل والمتوسط الجل، على مسططتوى الفططترة والمجموعططة ككططل، حططوالي
) هو الططذي2006نموه السريع، الذي يتجاوزأ أحيانا القتراض الطويل والمتوسط الجل(

يمكن أن يرهق المنطقة لحقا. وإذا كانت دول شمال إفريقيا في وضع أكثر راحططة حيث
فيها%، فان دول (إ.ج.ص) في وضع أكثر صططعوبة فيمثططل 16.8ل يمثل بالنسبة لها إل 

% من مجمل القروض المحشودة.34.3
هذه الوضعية القتصططادية الخارجيططة الططتي فرضططتها الزأمططة على الططدول المعنيططة

وخاصة منها غير النفطية:
الجاري. الميزان عجز تفاقام-
الجارية. التحويلت تقلص-
النخفاض. نحو المال رأس تدفقات اتجاه-

التكيف من مزيدا الدول هذه على سيفرض الدول هذه اندماج فنمط ذلك ومن
كآلية تعمل التدفقات هذه أن على يدل نحوها. مما المال رأس تدفق استمرار لضمان
التدفقات، لهذه المصدرة الدول في المال رأس تراكم متطلبات وفق اقاتصادياتها لتكييف
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في المنطقة دول نحو رأسمالها بتصدير الدول هذه تقوم أن تصور المعقول غير فمن
المصدرة. الدول في النمو استمرار تضمن شروط دون الزأمة، ظل

؟تنمية لي تمويل أي-5
بالنظر إلى الندماج الهش لغلب دول المنطقة ككل، كدول متميزة بمعدل انفتاح

 الكثر عرضة للتقلبات الدولية، يجعططل منهططاتكبير وتركز شديد للصادرات في المنتجا
الدول الكثر تأثارا بالصدمات الخارجية. والذي يجعل موازأينها التجارية في عجز شطططبه
مزمن، المر الذي يقوض من فرص تمويل تنميتها بالعتماد على تجارتهططا الخارجيططة،

مما يستلزم تجنيد موارد مالية أخرى لزأمة لستمرار تنفيذ مشاريعها التنموية.
تعططد دول منظمططة التعططاون والتنميططة القتصططادية، المصططدر الساسططي للتططدفقات
الرأسمالية سواء كاستثمارات أجنبية مباشططرة أو كقططروض أو كتحططويلت               أو
كمساعدات نحو دول المنطقططة. من ذلططك يرتبطط تطططور هططذه التططدفقات بالوضطع الطداخلي
للدول المصدرة لهذه التحويلت، مما يجعل كل تغير في السياسات القتصادية الداخليططة
بها يؤدي إلى تذبذب هذه التدفقات. وبالنتيجة يسططتلزم كططل اختلل داخلي في هططذه الططدول
تحميططل الططدول المسططتفيدة من هططذه التحططويلت جططزء من تكلفططة هططذا الختلل، من خلل
تكططييف سياسططاتها القتصططادية بمططا تتطلبططه ضططرورة النمططو في الططدول المصططدرة لهططذه
التحويلت. مما يعني أن منحى النمو ل يتجه إلى تلبية حاجات اجتماعية محلية بقدر مططا

يعمل على تلبية حاجات بشكل غير مباشر في الدول المصدرة.
ول يتوقف إخضاع السياسات القتصادية في الدول المستفيدة، من طرف
حكومات الدول المصدرة فحسب، بل يتوقف أيضا على إستراتيجية النمو وتوسع

الشركات متعددة الجنسيات، فالنمو الكبير نسبيا للستثمار الجنبي المباشر ل يترجم
تحسن المناخ الستثماري أو تحسن التنافسية الدولية بدول المنطقة بقدر ما يكرس

اندماجها في القتصاد العالمي(التقسيم التقليدي للعمل)، فبنية هذههوالشكل العتيق و
الستثمارات القطاعية والجغرافية من جهة ومكانة الدول المعنية في مؤشرات جاذبية

الستثمار لدليل شاهد على ذلك. وعليه فان هذه الستثمارات ل تطور ُبنى إنتاجية
تعززأ قدرات هذه الدول في تحقيق النمو والندماج الدولي، بقدر ما تعمل على زأيادة

هشاشتها الدولية، من خلل تركيز صادراتها وزأيادة درجة انفتاحها على السواق
الدولية من جهة ثاانية وإضعاف قدرة الحكومات التفاوضية، مما يجعلها تقبل بشروط
الشركات المستثمرة فيها. وليس بغريب أن تأتي نصيحة صندوق النقد الدولي للدول

إفريقيا جنوب الصحراء، في سياق هذا النمط من العلقات: يتعين على هذه الدول أن
تسارع بفعالية وبرجاحة إلى إجراء التعديلت اللزأمة للحفاظ على منجزات العشرية

السابقة.
العالمية: والحوكمة الندماج

مما ل شك فيه أن القطيعة مع السواق الدولية والنظام العالمي ككل، ليست في
صميم سياسات الدول المعنية نظرا لطبيعة النظام القتصادي العالمي المتميز بالترابط
الدولي الواسع والعميق. لذلك فان الندماج في النظام يستلزم تحديد ووضع آليات عمل
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جديدة له، تحقق لهذه الدول موقعا فيه، يحافظ لها على مصالحها وعلى النجازأات
المكتسبة سابقا. ومعنى ذلك انه إذا كان يتعين على هذه الدول الندماج في القتصاد

العالمي يتعين عليها أيضا أن ل تغيب عن صناعة مستقبل البشرية.
و(ش.إ) و(إ.ج.ص)  العالمية الحوكمة-1

كثطططير مطططا كطططان الترابطططط الطططدولي والنشطططغالت العالميطططة المشطططتركة كالمنطططاخ
والتلوث....وتصاعد الحركات المعارضة لظاهرة العولمة وراء ظهور مفهوم الحوكمططة

للدللة على ضرورة وضع أسس جديدة لتنظيم القتصاد العالمي.
الثانية: العالمية الحرب بعد العالمي النظام-1

يولد النظام الذي تصورته النظرية الليبرالية المهيمنة تناغما دوليا، يقوم على عاملين:
الدولي. الندماج توسيع-
الفقيرة(المساعدات). الدول إلى الغنية الدول من الثروة تحويل-

يؤدي هذا التناغم إلى تزايد المصالح المترابطططة ومنططه تقلص الصططدام العسططكري
 تم وضططع نظططام سياسططي يتمحططور حططول المم المتحططدة يهتمأسططاسالططدولي. فعلى هططذا ال

بالجوانب القتصادية والمالية والنقديططة بإشططراف صططندوق النقططد الططدولي والبنططك الططدولي
 إلى1995وتجاري بوصاية من التفاقية العامة للتعريفات والتجططارة الططتي تحططولت منططذ 

المنظمة العالمية للتجارة.
كما وضططعت المسططاعدات الدوليططة منططذ نهايططة الخمسططينات كآليططة جديططدة، لتحويططل

الثروة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
ل يمكننا تبرير هذا التوجه بالبحث عن السلم العالمي فحسب، بل ما تبرره أيضططا
بالوضاع القتصادية والتقنية الداخلية في الططدول الصططناعية آنططذاك، فاحتياجططات تططدويل
العديد من القطاعططات الصططناعية في الوليططات المتحططدة أول ثام في أوروبططا الغربيططة ثاانيططا
ولحقا اليابان، بسبب التطور التقني والقتصادي، هو الططذي كططان يحفططز حكومططات هططذه

الدول على توسيع أسواقها، مما يتطلب وضعا نقديا وماليا دوليا أكثر استقرارا.
وهذا ما يدعى بالترابط الدولي يدل على التبعية المتبادلططة بين دول متكافئططة تعططبر
عن المسططتوى الططذي بلغتططه قطاعاتهططا القتصططادية من التططدويل. أمططا الططدول الناميططة فهي
مرتبطة بالدول الكبرى فقط، وبالتالي فالعلقات هي في اتجاه واحد فقط. وهكذا فلم يكن
النظام الدولي الموضوع منذ الحرب العالمية الثانية، إل ضططرورة اسططتدعتها الختللت
الشاملة في العلقططات الدوليططة فحسططب بططل هططو ضططرورة لتلبيططة حاجططة محططددة في الططدول
المتقدمططة. ومنططه لم يكن للططدول الصططغيرة والضططعيفة أي اعتبططار في النظططام الططدولي من

البداية.
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P 1فالحوكمططة العالميططة -كقواعططد لتسططيير العططالم إذا قبلنططا تعريططف لمي  .Lamy-
 إلى سططنة1944ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في العلقات القتصادية طيلة الفططترة 

، غططير أنهططا لم تكن تخلططو من الختللت المسططتمرة، الظططاهرة أحيانططا والمسططتترة1977
 إل انعكططاس للوضططع المططزري للطدول77أحيانا أخطرى، وعليططه َلم يكن نشططوء مجموعططة 

النامية في النظام العالمي المعني، وبالتالي كانت مطالب الدول النامية المستمرة متعلقططة
بأسعار المواد الساسية، والمتعلقة وبفتح أسواق الدول المتقدمة وتعبيرا في الوقت نفسه

عن الستياء الذي تشعر به من اللعدالة في النظام، وغيرها من المطالب...
السابق: للنظام التاريخي الدور-2

وعلى الططرغم من ذلططك فللنظططام دور تططاريخي تقططدمي لعبططه في المجططال التقططني
والقتصادي، والذي ل يجب نكرانططه، إل أن النظططام لزأمتططه أيضططا العديططد من المظططاهر

السلبية التي سبب في افلسه وعدم تحقيق الهداف التي وضع من أجلها:
من يتمكن فلم ومنه الششدول، من كبير عدد تهميش إلى أدى الدولي الندماج توسع-

مراكز فيه تتششوزأع مششتراتب النظام متوقاعا. لن كان كما الدول التجانس) كل تجنيس(من
حششول النقششاش يعيد البسط دولششة. هششذا كل بيد الششتي القششوة حسب توزأيعا والنفششوذ الهيمنة
النظام. عليها أنشئ التي السس طبيعة

عادة ما يبرر الندماج الدولي، بالتطور التقططني الططذي أدى إلى انخفططاض تكططاليف-
النقل والتصططال، لكن الواقططع انططه نتيجططة الفعططل الرادي للحكومططات أيضططا، الططتي تططبرر
موقفها من الندماج أمام الرأي العام الداخلي بوجود علقططة بين النمططو والنططدماج، هططذه

العلقة لم تتأكد على مستوى العديد من الدول.
العالميششة؛ الحوكمة عن والششدفاع التحششرك يستدعي نظريا الكونية، المشاكل زأيادة-

كالتي: وهي مشتركة الكونية المصالح لن
الحراري - الحتباس 
البيئي التنوع على الحفاظ 
الوبئة(السيدا) محاربة
العالمي السلم
القاتصادي....... الستقرار

في النظمة الديمقراطية يستلزم تبرير مثل هططذا التططدخل على المسططتوى الكططوني،
لوجود مصلحة عامة وطنية، غير أن الواقع يبين أن شرائح اجتماعيططة واسططعة ل تهمهططا

، مما يؤدي إلى عدم التزام حكومات هذه الدول بما يتعين عليهططا2كثيرا مثل هذه القضايا
العمل على المستوى الدولي. وبالفعل ما الذي قدمته هططذه الحكومططات في مجططال محاربطة

السيدا في إفريقيا أو في مجال التنوع البيئي أو في مجال الحتباس الحراري...؟
1 -Pascal Lamy définit  la gouvernance  mondiale: «l’ensemble des transactions par

lesquelles  des  règles  collectives sont  élaborées,  décidées,  légitimées,  mises  en
œuvres  et  contrôlées» in(Pierre  Jacquet,   Jean  Pisani-Ferry  et  Laurence
Tubiana(Gouvernance mondiale ) Conseil d’analyse économique, P13.

ل تحصل مثل الحزاب الخضراء إل على النذر القليل من الصوات في النتخابات بهذه الدول.-2
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تولد هذه التصرفات لدى الدول النامية شعورا بأن الحوكمة العالميططة ل تعططني إل
الهتمام بقضايا الدول المتقدمة. لذا فبدل الترويج للنظام السابق على انه أدى إلى توسططع
الترابط الدولي، فانه يتعين بسط قضايا التهميش وتوسع مكامن الصراع الططدولي كنتططائج
لططه. وعلى الططرغم من هططذه الثاططار السططلبية فقططد تزايططد الططوعي العططالمي بالقضططايا الكونيططة

المشتركة والذي تجسد من خلل القضايا التالية:
عالميا منششبرا تعد أنها حيث الحكوميششة، غششير للمنظمششات العششالمي الششدور تصششاعد-

العالمية. الحوكمة مجال في الدولي التعاون بضرورة ينذر
ملزمة غششير قاراراتها كششانت وإن -حتى الحكومي الطابع ذات الدولية المنابر نمو-

المشتركة- بالقضايا الدولي الهتمام توسع على أخرى جهة من تدل أنها إل
هل يكفي ذلك.... في تقديرنا ل.... فمازأالت هذه المؤسسططات ضططعيفة ول يمكنهططا التططأثاير
في الرأي العام العالمي،ط كما أن المؤسسات التي تنظم المجال العالمي مازأالت تتحكم بها
الدول المتقدمة. على أساس ذلططك فالعططالم محتططاج إلى أن يحكم نفسططه من خلل دول ذات
سيادة غير متجانسة: اقتصاديا وثاقافيا واجتماعيا وسياسططيا، وكططل دولططة ل تبحث إل عن

مصالحها التي تعمل على تعظيمها. كيف يمكننا إذا تصور نظاما للحوكمة العالمية؟
:المفهوم) (حول العالمية للحوكمة مفهومم تحديد نحو -2

في كثير من الحيان يبسط المفهوم على أنه تعبير عن المرحلة التي بلغها النظام
من التوسع والتنظيم وبالتالي فهو انعكاس لتوسطع الترابطط الططدولي بين دول ذات سططيادة،
تتضمن الحوكمة العالمية حسب هذا المفهوم مجمل الجراءات والمبادئ والقواعد الططتي
يتعين اللططتزام بهططا جماعيططا سططواء في إطططار المؤسسططات الدوليططة أو العلقططات الثنائيططة

والجهوية. 
أحيانا أخرى يبسط كنتاج لتوسع العولمة التي أدت إلى ظهططور منتجططات عموميططة
عالمية وعليه فالحوكمة تندرج في سياق نظرية التعاقد، أي أن الدول تختار بين اللتزام

من عدمه على حسب المصلحة المحققة.
فرضيتين: من ينطلق البسط هذا كل

المحتششوى إلى ول الترابط هششذا طبيعة إلى يشششير ل الول فالتعريف دولي، تكافؤ-
المشششششاركة أو الختيششششار بين الشششدول كل تكششششون الثششششاني وفي السشششيادة، لهشششذه الفعلي

القاتصششادي النظام في نفسه بالشكل مندمجة الدول فل تماما، ذلك غير وعدمها. والواقاع
التسمية. في السيادة يملك ول أخطأ كثيرا أن غير العالمي

يعد دوليششا، المششتراتب العالمي النظام في الدولي للندماج للدول الحر الختيار إن-
يكششون وانما حششرا يكششون ل فالنششدماج اخرى وبعبارة الصغيرة للدول بالنسبة هبة مسألة

دولية. ضغوط سياق في
مما تقدم نصل إلى أن المشاركة في الحوكمة العالمية بالنسبة للدول الصغيرة في الوقت
الراهن ضرورة تبررهططا: وجططود منتجططات عموميططة ذات طططابع عططالمي في العدالططة الدوليططة لن
العالم غير مكون من وحدات متجانسة، وبالتالي ل يعني الترابط أبدا التضططامن والتعططاون بقططدر
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ما يدل على التنططافس الططدولي فلططذلك فالمكاسططب المحققططة  من النططدماج ل تططوزأع بالتسططاوي بين
الدول المتقدمة والدول النامية أو الصغيرة.

من ذلك فتعريفنا للحوكمة العالمية: يجب أن يعططبر عن هططذه الضططرورة وكيفيططة حمايتهططا
والدفاع عنها.

والحوكمة العالمية هي مجمل العمليات التفاوضية الططتي تسططمح لعناصططر غططير متجانسططة
ومتنافسة بإعداد ووضع ومتابعة قواعد وإجراءات متكاملة مشتركة، تستلزم اللتزام الجمططاعي

بهدف التسيير الجماعي لمصالح مشتركة.
 تعططني أن التفططاوض مسططتمر في الزمططان ويتم على مراحططل، ممططا يسططتدعي،التفاوضية العمليات

وضع اطر مشتركة تحططدد كيفيطات التفطاوض وجططدول العمططال والجططدول الزمططني لكططل مرحلططة
تفاوضية.

 مما يدل على عدم تكافؤ المصالح ومنه وجود ضغوط على الدول الصغيرة.متجانسة غير دول
 للططدول مصططالح متباينططة وكططل دولططة تحططاول تعظيم مصططالحها، ممططا يططؤدي إلىمتنافسة،

التنافس في وضع المعايير والقواعد التي تعظم مكاسب كل دولة.
، بمعنى أن السس المتفق عليهططا تكمططل بعضططها بعض، فالمسططاعدات الدوليططةمتكاملة إجراءات

مثل يجب أن ل تكون على حساب الستقرار الدولي أو على حساب مكافحة التلوث أو غيرها.
ووفق التصور السابق للحوكمة العالميططة، فططإن مصططالح الططدول الصططغيرة تبقى معرضططة
للستيلء من طرف الدول المتقدمة،ط لذا يتعين تقوية القدرة التفاوضططية للططدول الصططغيرة بهططدف
حماية مصالحها، كمجموعة، لن مصلحة الجميع هي مصططلحة فرديططة في الططوقت نفسططه وعليططه

يتعين مايلي: 
القواعد... هذه وضع عند والضعيفة الصغيرة الدول من عالمية جبهة تشكيل-
والعلمشششششيين..)ش والمهنشششششيينش المثقفين ( من واسشششششعة عالمية ششششششعبية جبهة تششششششكيل-

الصغيرة. الدول بقضايا عالمي عام رأي تشكيل اجل من
العالم. في المستضعفين وحماية للدفاع معا الجبهتان تهدف-

الخاتمة:
تجسططد إشططكالية التمويططل الخططارجي للتنميططة ثالثاططة أنططواع من العلقططات، مكرسططة لنظططام
اقتصططادي دولي ُأّعد وُنّظم من طططرف الططدول الططتي تسططمى اليططوم بالمتقدمططة. وعلى الططرغم من
المحاولت البائسة لتجاوزأه منذ السبعينيات، إل انه كان -وككل مرة-، يعيد إنتاج نفسه وبالنمططط

نفسه من العلقات، التي تفضحها الزأمات.
والوقططائع إن كططانت الزأمططة، تططترجم كانكمططاش للطلب العططالمي على صططادرات الططدول الناميططة،
خاصة منها تلك التي مازأالت مندمجة في النظام وفق الشكال التقليديططة للنططدماج الططدولي، فهي

تفضح في كل مرة -وككل مرة-، عن علقات الهيمنة والتبعية والخضوع.
وعليططه نحتططاج اليططوم، في الشططرق الوسططط وشططمال إفريقيططا وإفريقيططا جنططوب الصططحراء
النططاميين، إعططادة النقططاش مططرة أخططرى، حططول هططذا النمططط من العلقططات، ول يجب أن يغيب عن
أذهاننا أبدا أن الصراع الدولي هو صراع مصططالح، وبالتططالي ل نقبططل دورا ذيليططا في الصططراع:
أهو صراع أم حوار للحضارات؟ وعليه نحتاج إذا لعادة النقاش حططول هططذه العلقططات، لفضططح
طبيعة النظام السائد، والمسططاهمة في إنجططازأ مطططالب تقدميططة ظهططرت هنططا وهنططاك قبيططل الزأمططة
بسنوات قليلة، في آسيا وأمريكا اللتينية،ط تبحث عن تبوأ مكانة محترمططة بإصططلحه أو تجططاوزأه
موضوعيا يبسط كبديل قابل للنجازأ. بالفعل فان كانت القطيعة مع النظام الراهن غير ممكنة ل
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عمليا ول نظريا، فان الندماج فيه يستلزم، اتخاذ مواقف جماعية، من خلل بناء جبهة عالميططة
للدفاع وحماية مصالح المستضعفين في العالم.
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